
Den tresitsiga karusellen är en unik, dynamisk 
och spännande kombination av att snurra och 
gunga. De mjuka gummisätena gör att barn 
kan ligga, stå eller sitta. Förutom att det är 
oemotståndligt roligt, tränar de snurrande och 
svängande rörelserna barnens känsla av 
balans och utrymme – avgörande motoriska 
färdigheter för fysik och så småningom 

koncentrationsförmåga. Genom att gunga 
sittandes tränas bålmusklerna och att hoppa av 
stärker bentätheten. Karusellens tre likadana 
säten uppmuntrar barnen till samarbete och 
parallellek, båda viktiga sociala färdigheter.
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Karusell 3-sits
PCM153

Artikelnr. PCM153-0901

Generell produktinformation

Dimension LxWxH  229x263x206 cm
Åldersgrupp  1+
Kapacitet (användare) 3
Färgalternativ n n n



Karusellen har olika förankringsalternativ för 
både ytmontage och nedgrävning. 
Fundamenten är tillverakde av varmförzinkat 
stålför att säkerställa lång livslängd.

Gunglederna är tillverkade av ett högkvalitativ 
UV-stabaliserad nylon (PA6) hölje, med 
integrerade livstidsförseglade kullager. Kedjorna 
fixeras av en krok gjord av rostfritt stål, med en 
stöldsäker bult i ett svängbart anti-vridhus.

Mittstolpen är varmförzinkad med 
dimensionerna Ø159 x 4 mm. De horisontella 
balkarna är varmförzinkade och pulverlackerade 
med dimensionerna Ø76,1 x 3,6 mm.

Kedjorna är rostfria och uppfyller kraven inom 
ISO1434 –ISO1435 och DIN766.

Bältessits är tillverkad av PUR. Alla 
komponenter behåller sina egenskaper i 
temperaturområdet -30°C till 60°C. Alla material 
är maximalt stabiliserade utan användning av 
tungmetaller.

Baby/småbarnssits och hänggångjärn är 
tillverkade av mjukt gummi (TPV). Polypropen 
(PP) inuti babykorgen ger låg friktion när barnet 
lyfts i eller ur.

 

Karusell 3-sits
PCM153

Artikelnr. PCM153-0901

Installationsinformation
Max. fallhöjd 150 cm
Säkerhetsområde 78,9 m²
Total installationstid 3,8
Grävdjup (volym) 0,50 m³
Betong (volym) 0,29 m³
Stolpdjup (standard) 100 cm
Fraktvikt 227 kg
Förankring Nedgrävni

ng
a

Ytmonterin
g

a

Information om garanti
Varmförzinkat stål Livstidsgaranti
Kedjor 10 år
Gungleder 5 år
Gungsits 10 år
Reservdelar 
garanterade

10 år
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Hållbarhet

Cradle to Gate A1-A3
Totalt 
CO -₂

utsläpp
CO e per ₂

kg
Återvunna 

material

kg CO e₂ kg CO e/kg₂ %

PCM153-0901 423,20 3,18 43,80

Det övergripande ramverket som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD, Environmental 
Product Decleration), som kvantifierar ”miljöinformation om produktens livscykel och möjliggör jämförelser av 
produkter som uppfyller samma funktion” (ISO, 2006). Denna struktur följ här och använder en 
livscykelanalys för hela produktstadiet från råmaterial till färdig produkt (A1-A3).
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* Max fallhöjd | ** Totalhöjd | *** Säkerhetsyta * Max fallhöjd | ** Totalhöjd
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Klicka för att se TOP VIEW Klicka för att se SIDE VIEW

https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/6f696641-6633-4d3e-bc46-f9cc21fb685b/PCM153_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/f246a0c0-ed4a-4c39-b806-f976b5a6e8bc/PCM153_Side_EN.jpg
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